•

Voer lucht uit de werf rechtstreeks af naar buiten en
dit minimum 8 meter verwijderd van een innameplaats voor lucht.

Afval
•
•
•

Plaats containers minimum 8 meter van een luchtinnameplaats.
Dek containers af vóór transport.
Gebruik geen stortkokers.

Werken aan de sanitaire installatie
•

•

Spoel alle waterleidingen grondig bij het
beëindigen van de
werken.
Controleer de watertemperatuur voor ingebruikname (conform
de norm).
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2580
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(016 33 22) 11
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Gebruik voor alle werfverkeer enkel de vooraf afgesproken
gangen en liften.

Inleiding
Voor UZ Leuven zijn veiligheid van patiënten, bezoekers,
medewerkers en studenten, samen met zorg voor het
milieu belangrijke aandachtspunten.
Tijdens bouw- en renovatiewerken is er een verhoogd
risico op besmetting met stof- en watergerelateerde
kiemen.
Stofproductie zorgt voor verspreiding van schimmelsporen (Aspergillus). Sporen van Aspergillus kunnen de oorzaak zijn van ernstige luchtweginfecties met mogelijk de
dood tot gevolg.
Stilstaand water doet de groei van bacteriën toenemen.
Water kan na werken aan het leidingsysteem besmet
zijn met Legionella, losgekomen uit de biofilm. Bij aerosolisatie kan Legionella via de longen in de bloedbaan
terechtkomen en legionellosa veroorzaken.

Algemene richtlijnen

Aanvullende richtlijnen
Stofproductie en -verspreiding

Hinder beperken
Beperk maximaal hinder door stof, geluid, geur,
trillingen, ...

Respect voor de patiëntenrust
• Gebruik geen muziekinstallatie in de patiëntenomgeving.
• Voer de werken uit tussen 7 en 16.30 uur.
•
Aandacht
voor persoonlijke hygiëne
Gemeenschappelijke lokalen van UZ Leuven (bijvoorbeeld winkel, cafetaria, …) zijn enkel toegankelijk met zuivere werkkledij en propere handen.

•
•

De beschreven richtlijnen zijn van toepassing indien
gewerkt wordt in een zone met RISICO-INDEX 4.

Opruimen van stof en afval
• Ruim stof en afval dagelijks op.
• Maak voor het sluiten van verlaagde plafonds het
plafond eerst stof- en afvalvrij.

•
•
•

Plaats een stofdichte wand van vloer tot plafond
(vloer). Vermijd ook stofverspreiding tijdens opbouw
en afbraak van de stofwand. Plaats zo nodig een stofwerend scherm tijdens deze werken.
Dicht ramen, deuren, ventilatieroosters en aansluitpunten af met kleefband.
Gebruik waterverneveling tijdens grond-, snij- en breekwerken.
Maak maximaal gebruik van een geïntegreerde stofzuiger.
Maak gaten in muren en plafonds in de patiëntenzone
dicht binnen de 8 uur (eventueel tijdelijk).
Gebruik kleefmatten.

Ventilatie
De risico-index werd vooraf berekend in functie van de
aard van de werken en de aard van de betrokken patiëntenpopulatie.
De richtlijnen zijn gedragsregels die worden nageleefd
door alle medewerkers betrokken bij deze bouw- en/of
renovatiewerken.

Afbakenen van de werf- en de
werkomgeving
Baken elke werf- en werkomgeving af met een zichtbare
signalisatie.
Respecteren van werf- en
werkomgeving
• Gebruik enkel de aangeduide aan- en afvoerroute
(inclusief aangeduide lift).

•
•
•

Schakel het ventilatiesysteem uit, tenzij onderdruk
nodig is voor de afzuiging van stof.
Sluit de verbinding met aanpalende zones af en plaats
filters in de ventilatiekanalen.
Kijk de filters na bij het beëindigen van de werken;
vervang of reinig ze indien nodig.

